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اکونومیست(بریتانیا):

ویکلیاستاندارد(امریکا):

 6کتــاب از  10کتــاب پرفــروش در
امریــکا ،درباره ترامپ هســتند و این
مدرکی دیگر بر این اســت که ترامپ
میخواهــد همه چیــز را ببلعــد و به
سلطه خود درآورد.

تایم(امریکا):

عموماً مــردان تاریخســاز بودهانــد .اما
شــهادت کریســتین بالســی فورد علیه
برت کاوانا ،کاندیدای عضویت در دیوان
عالی امریکا نشان میدهد چگونه یک
زن معمولی میتواند تاریخساز باشد.

نگاهی به ســرمایهگذاریهای انجام
شــده در اروپــا نشــان میدهــد ،ایــن
بــازار اندک انــدک دارد تحت اختیار
چین قــرار میگیرد .چیــزی که برای
اروپاییهامایهنگرانیشدهاست.

جنگ ترامپ با الفبای نظم جهانی

دولت امریکا طی یک روز از دو معاهده بینالمللی خارج شد
فرحناز دهقی
خبرنگار

اگرچه عمر دوران ریاست او به زحمت به
دو سال میرسد ،اما بارها نشان داده تاب
شــنیدن صدای مخالف و منتقد را ندارد
و هرجا که الزم بداند دســت به واکنشــی
ولــو انتحــاری میزنــد .دونالــد ترامــپ
رئیسجمهــوری امریــکا روز چهارشــنبه
از طریــق مایــک پومپئــو ،وزیــر خارجــه
امریــکا و جــان بولتــون مشــاور امنیــت
ملی خود اعالم کــرد از پروتکل مودت با
ایران و بخشــی از کنوانســیون وین درباره
فلســطین خارج میشــود تا نشان بدهد
اکنــون او بزرگترین دشــمن معاهدات
بینالمللی اســت .جان بولتون ،مشــاور
امنیت ملی دونالــد ترامپ پس از اعالم
خــروج امریــکا از پیمــان مودت بــا ایران
اعــام کــرد ،رئیسجمهــوری کشــورش
تصمیــم گرفتــه در واکنــش به شــکایت
فلســطین به دیــوان الهــه بابــت انتقال
ســفارت امریــکا از تــل آویــو به اورشــلیم
(بیت المقدس) ،از پروتکل معاهده وین
درباره روابط دیپلماتیک خارج شــود اما
واشنگتنهمچنانعضویازاینمعاهده
میماند .ب ه گزارش اســکای نیوز ،ترامپ
بــا خــروج از این پروتــکل عمــاً دیگر به
مصوبات دیوان بینالمللی دادگســتری
پایبنــد نخواهد بود .بولتون بــا اعالم این
خبر گفت« :اکنون فلســطین یک کشــور
نیست اما شــاید روزی بتواند باشد» و بار
دیگر بر زخم کهنه فلسطینیها جراحتی
تازه نشاند .او در ادامه ،بر حمایت ترامپ
از راه حل دو کشــوری برای پایان دادن به
مناقشه موجود میان اسرائیل و فلسطین

تأکیــد کرد .پروتــکل اختیاری وین ،ســند
حقوقــی بینالمللی اســت که براســاس
مکانیســم عمــل دیــوان بینالمللــی
دادگستری و رســیدگی به حل مناقشات
و درگیریهــای میــان کشــورها نوشــته
شــده اســت .خروج از این پروتکل به این
معناســت که احکام صادر شــده از سوی
دیوان برای کشــوری که از آن خارج شــده
بیمعناســت .ایــن پروتــکل از معاهــده
وین که روابط دیپلماتیک میان کشــورها
را هماهنــگ میکند و قوانیــن مربوط به
تعامــات دیپلماتیــک میان کشــورها را
مشخص کرده ،مجزاست.
اگرچــه این تصمیــم پس از شــکایت
فلســطین علیــه امریــکا در ایــن دادگاه
گرفته شد ،اما پیش از این ،او از این دادگاه
کــه رکن قضایی ســازمان ملل محســوب
میشــود ،بشــدت انتقــاد و تهدیــد کــرده
بود کــه از آن خارج میشــود .هفته پیش،
ریاض مالکی وزیر خارجه فلســطین خبر
داده بود شــکایتی را به دیوان بینالمللی
دادگســتری علیه اقدامهــای اخیر امریکا
که موجب افزایش تنشها و خشــونتها
در نــوار غزه شــده ،ارائه کرده اســت .پس
از خــروج امریــکا از ایــن معاهــده ،یکــی
از اعضــای ارشــد جنبــش حمــاس آن را
نشــانه دیگری بر انزوای امریکا دانســت و
در شــبکه اجتماعی خود نوشــت ،رفتار و
سیاستهای اشتباه امریکا باعث منزوی
شدن این کشور شده است.
ایــن تصمیــم عجوالنه اندکــی پس از
خروج امریکا از پیمان مودت با ایران پس
از آنکــه دادگاه الهه در جریان دادرســی و
شــکایت ایــران از نقــض برجــام و اعمال
م امریــکا ،در حمایت از ایــران رأی
تحریــ 

برخی سازمانها و معاهدات بینالمللی که ترامپ با آنها دچار چالش شده است:
سازمان همکاریهای اقتصادی آسیا-
پاسیفیک

ترامپ در سخنرانی نوامبر  ،2017بر مواضع منفعتطلبانهاش تأکید کرد و موجب ناراحتی
کشورهای عضو این سازمان شد.

اتحادیه اروپا

او از حامیان خروج انگلیس از این اتحادیه است و با اعمال تعرفه بر واردات کشورهای عضو آن،
نشان داده روابط گرمی با کشورهای اتحادیه اروپا ندارد.

ناتو

با کاهش کمکهای امریکا به این سازمان ،ترامپ گفت دیگر کشورها باید حق بیشتری بپردازند.

نفتا

او درباره این پیمان گفته« :از شر توافق نفتا خالص شدیم» تا نسخه این پیمان را درهم بپیچد.

شورای حقوق بشر

ترامپ از این شورای سازمان ملل به بهانه عدم حمایت کافی از رژیم صهیونیستی خارج شد.

سازمان تجارت جهانی

او سازمان تجارت جهانی را تهدید کرده در صورت تغییر نیافتن عملکرد این سازمان از آن خارج میشود.

توافق هستهای ایران

او با اعالم اینکه برجام توافق بدی است ،برخالف توصیه همحزبیهای خود از این توافق خارج شد.

معاهده پاریس

رئیسجمهوری امریکا بالفاصله پس از روی کار آمدن از این توافق آب و هوایی خارج شد و اعالم
کرد وضعیت محیط زیست جهان خیلی هم خوب است.

صــادر کــرد ،صــورت گرفــت .به گــزارش
رویترز ،بولتون مدعی شد« :ایران از دادگاه
الهــه اســتفاده سیاســی کــرده اســت» اما
توضیح نداد علت این ادعا چیست .او در
ادامه افــزود ،دادگاه الهه به ایران فرصت
داده تــا «از آن بــه نفع تبلیغات سیاســی
خود استفاده کند و همین موجب مأیوس
شــدن امریکا از این دادگاه شده است» .از
ســوی دیگر او در عین حال کــه از این رأی

انتقــاد کرد ،گفت که این حکم برای ایران
بــه منزلــه «شکســت» اســت تــا موجــب
تعجب ناظران شود .به گزارش یورونیوز،
خــروج امریــکا از ایــن پروتــکل بــر حکــم
موقت این دادگاه تأثیر ندارد زیرا بر اساس
متن پیمان مودت بین ایــران و امریکا که
در سال  1334منعقد شده ،هر گاه یکی از
طرفین از این پیمان خارج شود این پیمان
لغو نمیشود و طرفین تا حداکثر یک سال

فرصــت دارند علیه دیگری به این دادگاه
شکایتکنند.
ëëدرستایشانزوا
ســی.ان.ان در گزارشــی دربــاره میــل
شدید ترامپ به بیرون آمدن از توافقهای
بینالمللــی نوشــته اســت ،بــرای رئیــس
جمهــوری ترامپ هیــچ لذتی باالتــر از بر
هم زدن نظم بینالمللــی ،تعلیق کردن
توافقنامههــا ،ســیخونک زدن به متحدان

اسرار ناپدید شدن منتقد آلسعود در ترکیه

«جمال خاشقجی» ،بعد از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ناپدید شد

گــروه جهــان  /ســران ســعودی در
تمامــی دوره حیات این کشــور ،هرگز
ســابقه خوشــایندی در مواجهــه بــا
منتقــدان خــود نداشــتهاند .از همین
رو روز پنجشــنبه پــس از انتشــار خبــر
ناپدیــد شــدن اســرارآمیز «جمــال
خاشــقجی» ،منتقد دولت عربســتان
در اســتانبول ،بعــد از مراجعــه بــه
کنســولگری عربســتان در ایــن شــهر،
بار دیگر آتش زیر خاکســتر اتهامهای
حقــوق بشــری علیه ریاض را روشــن
کــرد .اتهامی که بــرای ترکیه بهعنوان
کشــوری که میزبان ایــن فعال حقوق
بشــری بود ه اســت ،گران آمد و سفیر
عربســتان را فراخوانــد تا دربــاره این
مسأله توضیح بدهد.
بــه گــزارش ســایت شــبکه خبری
«بیبیســی» ،جمــال خاشــقجی،
روزنامــه نــگار  59ســاله ســعودی که
اکنــون یــک ســال اســت در تبعیــدی
خودخواســته در ترکیــه بــه ســر
میبــرد ،روز سهشــنبه هفتــه قبــل،
بــه همــراه نامــزد ترکیــهای خــود،
«حدیــث» به کنســولگری عربســتان
در اســتانبول مراجعــه کــرد .نامــزد
وی در خودروی شــخصی خــود ماند
تــا جمــال خاشــقجی کار اداری خود
در کنســولگری عربســتان را انجــام

دهــد و بازگردد« .حدیــث» میگوید:
«خاشــقجی هنــگام مراجعــه بــه
کنسولگری عربستان استرس داشت
و غمگیــن بود ».اما چــارهای هم جز
مراجعه به این کنســولگری نداشتند.
زیــرا بــرای فراهــم کــردن مقدمــات
ازدواج خــود نیــاز بــه تأییــد طــاق
همسر سابق خاشقجی داشتند.
خاشــقجی از آنجا که طبق قوانین
دیپلماتیــک ،باید تلفــن همراه خود
را در بخــش بازرســی کنســولگری بــه
امانــت میگذاشــت ،ترجیــح داد آن
را بــه «حدیــث» بســپارد و بعــد وارد
کنســولگری شــود .او بــه «حدیــث»
ســفارش کرد ،اگــر بازنگشــت با یکی
از مشــاوران رجــب طیــب اردوغــان
تمــاس بگیــرد و ماجــرا را نقــل کنــد.
«حدیث» از ســاعت یــک بعدازظهر
بــه وقت محلــی تا نیمهشــب منتظر
خاشــقجی مانــد امــا او بازنگشــت.
«حدیــث» صبــح چهارشــنبه نیــز به
کنســولگری عربســتان در اســتانبول
مراجعه کرد ،اما پاســخی که دریافت
کــرد ،عجیــب بــود .آنهــا پذیرفتنــد
کــه خاشــقجی ظهــر سهشــنبه وارد
کنســولگری شــد ،امــا ادعــا کردنــد او
خیلــی زود بعــد از اتمــام کارش از
ســاختمان کنســولگری خــارج شــد و

بــرای اثبات ادعــای خود بــه او اجازه
دادند کنسولگری را بگردد.
ëëترکیه چه میگوید
بــا وجود ادعاهایی که کنســولگری
عربســتان در اســتانبول مطرح کرده،
ابراهیــم کالیــن ،ســخنگوی رجــب
طیــب اردوغــان میگویــد ،اطالعاتی
کــه دولــت ترکیــه در دســت دارد،
نشــان میدهــد خاشــقجی هنــوز در
کنســولگری است و از آن خارج نشده
اســت و مدرکی که خالف این مســأله
را نشان دهد ،در دست نیست.
در همین ارتباط توران کیســاکی،
رئیــس اتحادیــه رســانههای عربــی-
ترکــی در گفتوگویــی بــا روزنامــه
«نیویــورک تایمــز» گفــت :پلیــس
دیپلمــات ترکیــه بــرای تمامــی
کنســولگریها و ســفارتخانههای
خارجــی از دوربینهــای امنیتــی
اســتفاده میکنــد و بــا بررســیهای
انجام شــده روی این دوربینها است
کــه دولــت ترکیــه میگویــد مدرکــی
برای خروج خاشــقجی از کنسولگری
عربســتان در اســتانبول نــدارد .وی با
ایــن حــال تأکید کــرد :امــا دوربینها
خروج شماری از خودروهایی با پالک
دیپلماتیــک را از ایــن کنســولگری
نشان میدهد.

بــا یکدیگــر دارنــد و هــر یــک تــاش
میکننــد رهبــری جهــان اســام را
در دســت بگیرنــد .عربســتان بهطور
ســنتی خود را در مقام رهبری جهان
اســام میبینــد و ترکیــه نیــز بعــد از
حمایتهــای بیشــائبه اردوغــان از
مردم غــزه و تالش برای میانجیگری
بیــن کشــورهای مســلمان درگیــر بــا
یکدیگــر ،تــاش میکنــد خــود را در
چنیــن قالبــی بگنجانــد .از همیــن رو
اختالفــات بین آنها بهطور مشــخص
از یک ســال پیــش جنبه علنــی یافته
و حــاال بــا ناپدیــد شــدن اســرارآمیز
جمال خاشــقجی وارد دور جدیتری
شدهاست.

ëëتعمیق شکافها
در پــی ناپدیــد شــدن جمــال
خاشــقجی و امتنــاع کنســولگری
عربســتان در اســتانبول از دادن
پاســخی شــفاف در این مورد ،وزارت
خارجــه ترکیــه ولیــد بــن عبدالکریم
الخریجــی ،ســفیر عربســتان در ایــن
کشــور را فراخوانــد و روابط دو کشــور
دیگــر بــار دچــار تنشــی جــدی شــد.
ترکیه و عربســتان از ســال گذشــته که
عربســتان به همراه چند کشور عربی
دیگــر اقــدام بــه بایکــوت قطــر کرد و
در نقطــه مقابل ترکیه بــه حمایت از
دوحــه برخاســت ،وارد چالش شــده
اســت .دو کشــور رقابتــی تنگاتنــگ

جایزه نوبل به فعاالن حقوق زنان قربانی تجاوز رسید
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right livehood

نــــــما

دنیس موکویگی

او بارهــا مورد تجــاوز واقع شــد و تهدید
شــد اگر دینش را به اسالم تغییر ندهد،
اعــدام میشــود .او پــس از گریختــن از
تروریســتها بــا رســانهها در ایــن بــاره
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صخره نوردی به نفع سیل زدگان

جرمــی کوربیــن ،رهبر حزب کارگر انگلیس در یک مســابقه
خیریــه صخره نــوردی برای یکی از شــهرهای این کشــور که
سال  2015سیل آن را ویران کرد ،حضور یافت و مسابقه داد
تا شاید پول بیشتری برای مردم این منطقه جمع شود.

گروه جهان /کمیته نروژی نوبل از میان
 331نامزد ســرانجام نادیــا مراد ،دختر
ایــزدی نجاتیافتــه از دســت داعش و
دکتــر دنیــس موکویگــی ،از جمهــوری
دموکراتیک کنگــو را بهعنــوان برندگان
جایزه صلــح نوبل ســالجاری میالدی
انتخاب کــرد .به گزارش الجزیره ،بریت
ریس آندرسون ،رئیس کمیته نوبل طی
کنفرانســی خبــری در پایتخــت نــروژ با
اعالم نام آن دو نفر ،گفت آنها بهدلیل
«تــاش بــرای پایــان دادن به اســتفاده
از خشــونتهای جنســی بهعنــوان ابزار

جنگــی و درگیریهــای مســلحانه»
شایسته بردن چنین جایزهای هستند .او
در بیانیه خود اعالم کرد« :کمیته نروژی
نوبــل تصمیــم گرفتــه تــا جایــزه صلح
سال  2018را به دنیس موکویگی و نادیا
مــراد بهدلیل تالشهایشــان در جهت
خاتمــه دادن بــه اســتفاده از خشــونت
جنســی بهعنــوان ســاحی در جنــگ و
درگیریهــای مســلحانه اعطا کنــد .هر
دوی آنهــا در جلــب توجــه و مبــارزه بــا
ایــن جنایــات جنگــی مشــارکتی جدی
و مســئوالنه داشــتند .دنیــس موکویگی

یاریدهندهای اســت کــه زندگی خود را
وقــف دفاع از این قربانیــان کرده و نادیا
هم از نزدیک شــاهد به کار گرفته شدن
این خشــونتها بوده و از خشونتهایی
که علیه خود و دیگران اعمال شده بارها
سخن گفته است».
نادیــا مــراد  25ســاله ،یکــی از فعــاالن
حقوق بشــر برای زنان ایزدی اســت که
از ســوی تروریســتهای داعش صدمه
دیدهانــد .او در ســال  2014بــه اســارت
داعــش درآمــد و بهعنــوان بــردهای
جنسی فروخته شد .طی  3ماه اسارت،

بینالمللــی و از بیــن بــردن شــراکتها
و رفاقتهــای قدیمــی نیســت .هزینــه
عادتهــای لذتبخش ترامپ زمانی معنا
پیــدا میکند که به این فکر کنیم که امریکا
چه هزین ه و زمانی را صرف به دست آوردن
جایگاه رهبری و مدیریــت در جهان کرده
است و گاه حتی خود مؤسس یک سازمان
و توافق بوده است .شعار همیشگی ترامپ
این است« :اول امریکا» ،اما حاال با گذشت
دو ســال از ریاســتجمهوری او خــوب
میداند شــعار پشــت پــرده او این اســت:
«هرچــه را کــه بتــوان خــراب کــرد ،خــوب
است و هرچه که همچنان برقرار باشد ،بد
اســت» .برای اثبات ادعایمان کافی است
به توافق پاریس ،توافق هســتهای با ایران،
رابطــه بــا اتحادیــه اروپا،گروه هفــت ،ناتو،
نفتــا ،اوپک ،ســازمان تجارت جهانــی و...
نگاه بکنید و بررســی کنیــد تا ببینید رابطه
امریــکا بــا آنها طی دو ســال اخیــر چگونه
بــوده اســت .بهگــزارش واشنگتنپســت،
رفتــار ترامــپ با ســازمانهای بینالمللی
در پشــت پــرده از این هم بدتر اســت .او با
گســتاخی بیانتهایی با رهبران کشورهای
جهان صحبت میکنــد و زیر قول و قرارها
میزند .همین چندی پیش هنگام مذاکره
بــا آنگال مرکل صدراعظــم آلمان دو حبه
قند به ســویش پرتاب کــرد و گفت« :ببین
آنــگال ،دیگر نگو من بهت هیچــی ندادم.
ناتــو هم دقیقاً مثــل نفتا بد اســت و برای
امریــکا هزینــه زیــادی دارد» .او بارهــا از
ســازمانها و توافقهای بینالمللی که به
نیــروی نظامــی و مالی امریکا تکیــه دارند
و با سیاســتهای بازدارنــده مانع اجرایی
شــدن تصمیمهــا میشــوند بــه ســختی
انتقاد کرده است.

دو خط
خبـــر
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صبح روز دوشنبه ۸ماه مه در جلسهای در دفتر ریاست جمهوری ،رئیس جمهوری
به پریبوس و بنن گفت تصمیمش را گرفته :کومی مدیر افبیآی را اخراج میکند.
توگوی بیشتر
هر دو نفر بشدت با این اقدام مخالفت کردند و حداقل ،بحث و گف 
در این مورد را مطرح کردند .در اینجا تکنیکی کلیدی برای کنترل رئیس جمهوری
وجود داشت «:به تأخیر انداختن» .به جریان انداختن هر طرحی به این معنی بود
که چیز دیگری  -افتضاحی در همین ســطح یا حتی بدتر و بزرگتر  -ظاهر میشد
و هــر افتضاحی را که در حال حاضــر در جریان بود قبضه میکرد .عالوه براین ،به
تأخیرانداختــن در مورد ترامپ که محدوده توجهش کم بود ،مفید و مؤثر بود؛ هر
مسألهای که در لحظه مورد توجه بود ممکن بود کمی بعد از ذهن او خارج شود و
سرگرم چیز دیگری شود .وقتی جلسه تمام شد ،پریبوس و بنن فکر میکردند برای
مقابله با این مشکل کمی زمان خریدهاند.
کمی بعد همان روز ،ســالی ییتز و جیمز کلپر ،مدیر ســابق ضد اطالعات ملی در
کمیتــه فرعــی تروریســم و جنایــت در کمیتــه قضایی ســنا حاضر شــدند و رئیس
جمهوری با یک سری توئیتهای خشمگینانه از آنها استقبال کرد.
از دید بنن ،این باز هم یک مشکل اساسی برای ترامپ بود .او به شکل اسف باری به
هر چیزی جنبه شخصی میداد .او دنیا را برحسب فعالیتهای تجاری و نمایشی
میدید :همیشــه یک نفر دیگر بود که سعی داشت از شما جلو بزند ،همیشه یک
نفر دیگر بود که سعی داشت در مرکز توجه قرار گیرد .جنگ بین شما و فرد دیگری
بود که آنچه را شما در اختیار داشتید میخواست .از نظر بنن ،تنزل دنیای سیاست
به درگیریها و مرافعات کوچک موجب کوچک شــدن جایگاهی بود که ترامپ و
دولتش در تاریخ کســب کرده بودند .اما درعین حال قدرتهای واقعی را که آنها
باید در برابرش میایستادند پنهان میکرد .نه مردم  -بلکه مؤسسات.
از نظر ترامپ ،او فقط باید در برابر سالی ییتز میایستاد که ترامپ با خشم به خود
میپیچید و او را «زنیکه احمق» میخواند.
ییتز بعد از اخراج شــدن در  30ژانویه به شــکل مشکوکی ســکوت اختیار کرده بود.
وقتی روزنامه نگاران به او مراجعه میکردند ،او یا واسطه هایش توضیح میدادند
توگو نمیکند .رئیس جمهوری معتقد
که به توصیه وکالیش با هیچ رسانهای گف 
بود ییتز فقط برای حمله کمین کرده اســت .او در تماسهای تلفنی با دوستانش
از «توطئــه» و «اســتراتژی» ییتــز ابــراز نگرانــی میکــرد و همچنان منابــع خود در
تماسهای بعد از شام را تحت فشار میگذاشت که بگویند به نظر آنها ییتز و بن
رودس ،توطئه گر اوباما و محبوب ترامپ «چه در آستین دارند».

شقایق امیری
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اســتیو که ســابقهای در مسائل امنیت ملی نداشــت ،میخواست رسماً برای پست
اداره مشــاوره حقوقی معرفی شــود و تحت فشــار قرار داشــت تا دو نظر حقوقی را
کــه دار و دســته چنــی بهدنبال آن بودنــد ،ارائه دهد .من و پاتریــک فیلبین از اینکه
میدیدیم دیدگاههای او بیش از حد گسترده و بیارتباط با موضوع اصلی و از نظر
ما عمیقاً غیرمســئوالنه اســت ،بســیار ناامید بودیم .به بَِردبری پیشنهاد کردیم که
یــک مورد واقعی و جدید از فردی را که توســط ســیا بازجویی شــده اســت ،در نظر
بگیرد .ما میدانســتیم که ســیا بتازگی یک تروریست را بازداشــت کرده و بازجویی
او تمام شــده اســت .بــه او پیشــنهاد کردیم بهطور دقیــق اقداماتی را کــه علیه این
تروریســت انجام شــده اســت ،توصیف کنــد و بعد نظر کارشناســی خــود را درباره
ناقــض مرزهای قانونی ارائه دهد .این تنها راهی بود که
ترکیبــی از اقدامات واقعی ِ
یک نفر میتوانست مسئوالنه نظر حقوقی خود را ارائه بدهد .وقتی این مسأله رخ
داد ،البته با توجه به درکی که از اقدامات صورت گرفته علیه فرد تروریست داشتیم،
این مورد خاص به نقطه شــروع آگاهی از مسالهای تبدیل شد که براساس تعریف
مجسمه عدالت و تفسیر آن از سوی وزارت دادگستری فکر نمیکردیم بتوان آن را
به موارد درد و رنج شدید تعمیم داد .البته هر فرد منطقی میتوانست بگوید فرد
مذکور شکنجه شده است.
با وجودی که این نظر حقوقی احتماالً شکنجه سیا را تأیید میکرد ،چیزی نبود که
معاون رئیس جمهور میخواست .خواسته معاون رئیس جمهور از بَِردبری این
بود که درباره قانونی بودن یک سناریوی فرضی  -برای یک بازجویی «معمول»
 و نه آنچه که ســیا واقعاً درباره یک انســان واقعی انجــام میداد ،حکم کند .باگونزالس ،دادســتان کل ،دیدار کردم تا برای او توضیح دهم که چرا فکر میکنم
ســر همین قضیه بود
تهیه یک نظر فرضی به این شــیوه ،غیرمســئوالنه اســتِ .
کــه تفــاوت بین جان اشــکرافت ،دادســتانی که من میشــناختم و بــه او احترام
میگذاشــتم ،را با جانشین او فهمیدم .گونزالس ،با لحنی فرتوت و درمانده گِله
داشــت که معاون رئیس جمهور فشــار فوقالعــادهای را بر او وارد کرده اســت و
در عین حال ،رئیس جمهور را تحت فشــار قرار داده تا درباره زمان آماده شــدن
نظرهای کارشناسی حقوقی سؤال کند.
بــه او گفتم فشــارها را درک میکنم اما هیچ گونه بازجویــی «الگو و مدل» وجود
نــدارد .بازجوییهــا بــا اســتفاده از هــر تکنیکــی ،واقعیــت دارنــد و از آنهــا علیه
ســوژههای واقعی اســتفاده میشــود .آنها ســیلی میخورند ،مرعوب میشوند،
بــه زور داخل یــک محفظه تنگ و تاریک خوابانده میشــوند و بســیاری دیگر از
روشها علیهشــان اســتفاده میشــود کــه در مجمــوع اقدامات منحصــر به فرد
محســوب میشــوند .هرگز امکان ندارد که بتــوان نظر آینده نگرانــهای ارائه کرد
بدون اینکه ،این طور به نظر برســد که وزارت دادگســتری یک چک ســفید امضا
داده اســت .به او هشــدار دادم یک روز وقتی حقایق روشــن شود ،این طور تلقی
خواهد شد که دادستان کل در مقابل فشارهای کاخ سفید تسلیم شده و اقدامی
را انجام داده که همه ما اکنون از آن متأسف هستیم.
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نادیا مراد

صحبــت کرد و گوشــهای از جنایتهای
داعش را آشــکار کــرد .دنیس موکویگی
نیز پزشــک اهل جمهوری دموکراتیک
کنگو اســت که جوایــزی همچون جایزه

رویتــرز :وزارت خزانــهداری امریــکا
اعــام کــرد کــه یــک شــخص و هفت
شــرکت لبنانــی را بــه اتهــام حمایــت
مالی از حــزباهلل لبنــان تحریم کرده
است.
روسیه الیوم :رئیس جمهوری ترکیه
تأکیــد کرد کــه تــا زمانی که در ســوریه
انتخابات برگزار نشده ،نیروی نظامی
ترکیه این کشور را ترک نخواهد کرد.
الجزیره :براســاس نتایــج انتخابات
پارلمانــی اقلیــم کردســتان ،حــزب
دموکراتیک با  ۵۹۵هزار رأی در صدر
قرار گرفت.
رویتــرز :والدیمیــر پوتیــن رئیــس
جمهــوری روســیه برای هشــتمین بار
طی  ۱۸ســال گذشــته به هند سفر کرد
و قــرارداد فــروش اس  400بــه هند را
امضا کرد.
نیویــورک تایمز :هزاران نفــر در امریکا
علیــه نامــزدی بــرت کاوانــا ،قاضــی
پیشــنهادی ترامــپ بــرای دیــوان عالــی
ایــن کشــور دســت بــه تظاهــرات زدنــد.
پلیــس صدهــا نفــر را در جریــان ایــن
تظاهــرات اعتراضــی بازداشــت کــرد .از
ســوی دیگــر ،صدهــا اســتاد حقــوق در
نامهای با انتصاب کاوانا مخالفت کرد ه و
گفتند ،او در جلسه پرسش و پاسخ عدم
صالحیت خود را نشان داده است.

اوالف پالمــه ،لژیــون دونــور (شــوالیه)،
جایزه ســاخاروف ،جایزه نوبل آلترناتیو
و جایــزه ســازمان ملل متحــد در زمینه
حقــوق بشــر را بهدلیــل فعالیتهــای
انساندوســتانهاش بویــژه کمک به زنان
قربانی خشونت جنســی دریافت کرده
اســت .تخصــص درمانــی این پزشــک
 63ســاله ،حــوزه آســیبهای ناشــی از
تجاوزهــای گروهی اســت .اســامی کیم
جونــگ اون ،رهبر کره شــمالی و دونالد
ترامــپ ،رئیسجمهــوری امریکا نیز در
فهرست نامزدهای جایزه نوبل بود.

